
اا اشتهى إذا السنسان أن يحتمل محتمل أمر هذا أن  ويحتمل له حصل شيئ
الطلئئب وفائئئدة يطلبه أن لبد الطلب بمعنى والدعوى يدعيه أن بد ل أسنه

اا أن فلئئو الرادة صئئدق علئئى يدل الفعل أن كما الرادة صدق إظهار أحئئد
اا أزور أن أريد : أسنا قال الناس من ل الرادة هئئذا فئئإن ، الرادة هئئذه فلسنئئ

تكون قد الرادة فإن بالفعل يقم لم دام فما وإل بالفعل زاره إذا إل تظهر
هه ا ((:  يقئئول وجئئل عز الله أن يكفينا حال كل على صادقة غير ففهي هممم ا هو

فه فههي هت شش سس هت سف هلُفن ذذ ا هل هت سن هو سهي شع هل أن اليئئة ظئئاهر فإن] 71)[الزخرف:) ا
. لك يحصل تطلبه لم وإن تشتهيه ما كل

مم وجل عز الله قال  هسال لل ((  شو شن هق بب فم مم هر فحهي ) قال) (( سالم )) هر
لل"  : " مبتدأ المؤلف )) رحهيممم رب (( مممن خبره بالقول ) أي) (( قو

اللئئه أن المؤلئئف كلم معنئئى يعنئئي ، عليكئئم : سئئلم لهئئم يقئئول أن بهم
كلمئئه على منصوب ) هنا) (( قولو ، : سلم لهم يقول وتعالى سبحاسنه

غير في الخافض بنزع " والنصب ب القول أي: "  قال لسنه الخافض بنزع
نن نن أ النصئئب العئئرب عئئن سئئمع إن يعني سماعي هو بل بمطرد ليس وأ

الجئئار يحئئذف قئئد أسنه ذلك وقاعدة به يعمل ل فإسنه يسمع لم وإن به عمل
اا مدخوله صار الجر حرف حذف فإذا الجر حرف يعني : فيه ويقال منصوب

:  مالك ابن قال كما ولكنه الخافض بنزع ؟ بإيش منصوب
" يدي أن كعجبت لبس أمن مع يطرد وأن بأن" 

يئئؤمن أن بشئئرط لكئئن يطئئرد وأن بئئأن ، سئئبق فيما هذا وجدتم أظنكم 
لل أن علئئى مشئئى المؤلف حال كل على يد أن كعجبت اللبس )) (( قممو

مئئن صادر القول وهذا عليكم : سلم لهم يقال أي الخافض بنزع منصوب
. سنعم القادم الدرس في الية على الكلم الله شاء إن وسيأتي رحيم رب

...:  الطالب
جنئة أو الخلئد جنئة هئي هئل فيهئا مختلئف آدم فيهئا الئتي : الجنة الشيخ
فيئئه أوردت الذي وهو الخلد جنة على أسنها القول وعلى ؟ دسنيا جنة بستان

اا اللئئه يحئئدث وربما مستثنى هذا : إن يقال الشكال اا أسنواعئئ مئئن وأصئئناف
. الوهاب عبد يا سنعم ، آدم عهد في موجودة تكن لم النعيم

 ؟...:  الطالب
. : بلى الشيخ

...:  الطالب
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أسنئئه ويندم يتحسر ول ذلك في يطمع ل لكنه منه أعلى أسنه يرى : ل الشيخ
ما بيتي والله يقول واحد كل بالقصور مررسنا إذا سنحن ، مرتبته في يكن لم
وامئئا الئئدسنيا أهئئل مئئن كان إذا هذا له أن ويتمنى القصر هذا عند شيء هو

اا هذا بمثل يحصل ل هناك لكنه ، يهمه ما الخرة أهل من الذي . سنعم أبد
 ؟...:  الطالب
اا هذا مثل ذكرسنا سنحن ، سنعم ، : سنعم الشيخ ف اكهممة (( فهيهمم ا:  لقوله تمام
. عنه ) وأجبنا) ورم ان وُفنخل

...:  الطالب
اا الشيخ اا اللحم : أبد قئئد جمل لحم لك يقدم عندما الن أسنت به سنتفكه أيض

اا السن في بلغ لحئئم يكئئون إيئئش يكئئون  مئئا... مئئن صغير طير ولحم عتي
الجمئئال لحئئم لن بئئه تتفكئئه فاكهئئة سنعئئم ؟ الجمئئال للحئئم بالنسبة الطير

ال فتته ما بالساعتين تمضغه مئئا بمجرد هذا أما ، ابتلعه تسيغ أن عن فض
سنعم. فرق بينهما ويدوب يتفتت فمك على يقبل

...:  الطالب
بئئالله واسئئتعاذ إليئئه يركئئن ولم طرده إذا أما إليه ركن إذا : الشك الشيخ

ال يعنئئي يضره ل فهذا الرجيم الشيطان من اا أن فئئي شئئككت أسنئئا مث فلسنئئ
ثئئم قئئادم رجئئل لكئئن إليئئه ركنئئت شك هذا علم عندي ما صحيح سنعم قدم

فئئالمور النفئئس على يرد قد ويمكن إليه أركن ل هذا قدومه في شككت
مئئا سنفسه على طرأ فإذا المشاهد بمثابة عنده هي المؤمن بها يؤمن التي

لهذا يطمئن أسنه تجده بالله والعياذ مرتابا كان إذا لكن طرده الشك يوجب
. قلبه في حكمية حقيقة ويكون الشك

...:  الطالب
في يجدون أسنهم الرسول إلى شكوا الصحابة ، طردها إذا سنعم : إي الشيخ

( هممذا:  فقئئال بئئه يتكلمئئون ول السماء من يخروا أن يحبون ما أسنفسهم
.  سنعم) اليم ان صريح

فئئي سنفئئخ إذا أسنئئه وتعئئالى سئئبحاسنه اللئئه ذكئئر الكريمة الية من سبق فيما
  طيب أخذسناها ما هذه أظن القبور من أي الجداث من الناس قام الصور

مممن بعثنمم ا مممن ويلن ا (( ي ا:  الكفار فيقول ينسلون ربهم إلى يقومون
: فوائد الية هذه من يؤخذ أو دليل هذا ) ففي) مرقدُفن ا

يئئوم الحسئئاب شئئاهدوا إذا بالويل أسنفسهم على الكفار هؤلء : دعاء منها
) .) مرقدُفن ا من بعثن ا من ويلن ا (( ي ا:  لقولهم القيامة
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يستيقظ ثم ينام النائم كنوم إل هو ما القبور في البقاء : أن فوائدها ومن
) .) مرقدُفن ا (( من:  لقولهم المكان ويغادر

اا لهئئم يئئبين وجئئل عئئز الله : أن الية فوائد ومن وعئئد مئئا هئئذا بئئأن توبيخئئ
. والجزاء البعث من به الرحمن

اا وفيها بئئه الله وعد ما بأن يقرون الثاسني الحتمال على يقرون : أسنهم أيض
.  كلمه ) من) الرحمن وعد م ا (( هذا:  قوله أن على بناء فسيقع

اا فوائدها ومن فيمئئا صئئادقون والسئئلم الصئئلة عليهئئم الرسئئل : أن أيض
(( وصدق:  لقئئوله غيئئره وعئئن وتعئئالى سئئبحاسنه اللئئه عئئن بئئه يخبرون

) .) المرسلون
شن:  قئئال ثم  فإ شت ((  هُفن لل هك ا لة فإ هح شهي لة هصمم هد فحمم هذا هوا فإ شم هفمم مع سهمم فمهيمم هن ا هج شي هد هلمم

هن سرو هض شح وتعئئالى سئئبحاسنه الله قدرة كمال على دليل الية هذه  في)) سم
ال فيقئئول واحئئدة صئئيحة القبئئور بأصحاب يصيح وجل عز وأسنه اخرجئئوا مث

اا فيخرجوا جمهيممع هممم (( فإذا:  قئئال ولهئئذا أحئئد منهم يتخلف ل جميع
) .) محضرون لدين ا
اا فوائدها ومن المئئر يعيئئد ل بشئئيء أمر إذا وتعالى سبحاسنه الله : أن أيض
(( وم ا:  تعئئالى قئئوله ذلئئك وسنظيئئر أمر بأول الشيء يكون بل ثاسنية مرة

العئئاجز هو الكلم أو المر يعيد ) الذي) ب البصر كلمح واحدة إل أمرُفن ا
. يعيده فل القادر وأما
اا فوائدها ومن عبئئاده بيئئن للقضئئاء ينزل تعالى الله أن إلى : الشارة أيض
علئئى يئئدل والعنئئد عنئئدسنا ) أي) محضممرون (( لدين ا:  قئئوله مئئن تؤخذ

ينئئزل وجئئل عز الله أن بالنصوص ثبت وقد أو النصوص ثبتت وقد القرب
.  بينهم فيقضي عباده بين للقضاء

هم:  وجل عز قال ثم شو ههي شل هف ا سم ل ((  هل شظ مس ست شف لئ ا هُفن شهي هن هول هش شو هز شج لل ست هم ا فإ
شم ست هن سكن سلو هم شع اا الظلم : اسنتفاء الكريمة الية فوائد  من)) هت يوم في مطلق

سع:  تعئئالى قئئال كمئئا العئئدل يئئوم هئئو لسنئئه القيامئئة هض هُفن هو هن ((  فزي هوا هممم شل ا
هط شس فق شل فم ا شو ههي فة فل هم ههي ا فق شل .]^47)[السنبياء:) ا

لن بكئئثير ول بقليئئل ل يظلئئم ل السنسئئان : أن الكريمئئة اليئئة فوائئئد ومن
ل ا : فئئي قائئئل قئئال فإذا للعموم فتكون النفي سياق في ) سنكرة) (( شهيئ

اليئئوم هئئذا ذكئئر لكن يظلم ل ، ل فالجواب ؟ أحد يظلم هل اليوم هذا غير
هئئو الذي اليوم : هذا قال فكأسنه الجزاء يوم هو اليوم هذا لن الواقع لبيان
)) الهيوم ظلم (( ل:  تعالى قوله ذلك وسنظير ظلم فيه ليس الجزاء يوم

. طيب
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(( ول:  لقئئوله العمئئل جنئئس مئئن الجئئزاء : أن الكريمة الية فوائد ومن
وجل عز الله عدل كمال منها ) فيستفاد) تعملون كنت م ا إل تجزون

قبلها التي الفائدة على متفرعة فائدة وهذه
؟ حسئئنات بعشئئر يجزى الحسنة العامل السنسان : أليس قائل قال فإن 

اا يكئئون فل بئئه وعئئد الذي الجزاء من هذا لكن بلى الجواب لظئئاهر منافيئئ
أمثالهئئا عشئئر لئئه يجعئئل أن بالحسئئنة جئئاء مئئن وعئئد تعالى الله لن الية

) .) تعملون كنتم م ا (( إل:  قوله في داخلة فتكون
أيئئن مئئن المسئئبب عئئن بالسئئبب التعبير : جواز الكريمة الية فوائد ومن
 ؟ عمر يا تؤخذ

...:  الطالب
 ؟ ذلك : كيف الشيخ

...:  الطالب
عئئن بالسئئبب التعئئبير فيئئه فيكئئون للجئئزاء سئئبب والعمئئل : سنعئئم الشئئيخ

. المسبب
لن:  وجل عز قال ثم  فإ هب ((  هح ا شص فة هأ لن هج شل هم ا شو ههي شل مل فف ي ا سغ هن سش سهو فك هف ا
إلئئى اليئئوم ذلئئك فئئي ينقسئئمون النئئاس : أن الكريمئئة الية فوائد  من))

أصئئحاب ، النئئار أصئئحاب هئئم وقسئئم الجنئئة أصحاب هم : قسم قسمين
: قئئوله مئئن ) ويسئئتفاد) فمم اكهون شممغل (( ف ي جزاؤهئئم هئئذا الجنة

بهئئذه التفكئئه كمئئل النعيئئم كمئئل كلما لن سنعيمهم ) كمال) (( ف اكهون
. السنسان بها يتنعم التي النعمة
(( هممم:  لقئئوله زوجئئات الجنئئة لهئئل : أن الكريمئئة اليئئة فوائئئد ومئئن

بصئئفات الزوجئئات هئئؤلء اللئئه وصئئف ) وقئئد) ظالل ف ي وأزواجهم
لن:  الرحمن سورة في وجل عز فقال كثيرة فه ففهي ست ((  هرا فص فف هق ا شر لط ال
شم لن هلمم سهمم شث فم شط مس هي شُفنمم شم فإ سهمم هل شب نن هول هق : وقئئال]^56)[الرحمئئن:) هجمم ا

لن فه ففهي مت ((  هرا شهي من هخ هس ا يعنئئي الطئئرف فقاصئئرات]^70)[الرحمن:) فح
أكمل زوجها أن ترى لسنها غيره إلى تنظر ل زوجها على طرفها تقصر أسنها

اا وهئئي غيرهئئا إلى سنظرها يمتد فل الزواج زوجهئئا لطئئرف قاصئئرات أيضئئ
راض منهمئئا فكئئل غيرهئئا إلئئى بصئئره يمتئئد ل أو يتعئئدى ل فزوجهئئا عليها

اا وهئئن ، بصئئاحبه الوجئئوه حسئئان الطبئئاع خيئئرات ، حسئئان خيئئرات أيضئئ
. الكريم القرآن في كثيرة وصفاتهن والجسام

(( هم:  لقئئوله شئئمس فيهئئا ليئئس الجنة : أن الكريمة الية فوائد ومن
) .) ظالل ف ي وأزواجهم
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الرائممك (( علممى:  لقئئوله الجنئئة أهئئل راحئئة : كمئئال فوائئئدها ومئئن
اا يكون عادة المتكئ ) فإن) متكئون اا مستريح اطمئئئن مئئا وكئئل مطمئن
راحئئة علئئى دليئئل أسنئئه لشك الرائك على والتكاء راحته ازدادت السنسان

.  السنشغال وعدم البال
به يتفكه ما كل وهي فاكهة فيها الجنة لهل : أن الكريمة الية فوائد ومن
. به يتفكهون فاكهة طعامهم جميع أن ذكرسنا وقد
اا فوائدها ومن ممئئا أكئئثر يعطئئون بئئل يتمنوسنه ما كل الجنة لهل : أن أيض

. بشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما وفيها يتمنون
المعئئاسني فيئئه تثنى مثاسني سمي القرآن هذا : أن الكريمة الية فوائد ومن

به يكون ما دون الرجاء به يكون ما ذكر لو لسنه ضده ويذكر الشيء فيذكر
المئئن في السنسان وووقع الخوف جاسنب على الرجاء جاسنب لغلب الخوف

ن اسنب فيئه ذكئر ولئو ، اللئه مكئر م لوقئع الرجئاء جئاسنب دون الخئوف ج
النعيئئم ذكئئر إذا وجئئل عئئز اللئئه فكان الله رحمة من القنوت في السنسان

أحئئد وهئئذا وهكئئذا النئئار أصئئحاب ذكئئر الجنئئة أصحاب ذكر وإذا ضده ذكر
سه:  تعالى قوله معاسني لل هل (( ال لز هن هُفنمم هسمم شح فث هأ فدي هحمم شل لبمم ا ا هت ا له ا فك فب هشمم ا هت سم

ه ي فُفن هث ا السئئير يسئئهل حئئتى المعئئاسني فيئئه تثنى أسنه يعني]^23)[الزمر:) هم
. مطلوب وجه على وتعالى سبحاسنه الله إلى
مم:  وجئئل عئئز قئئال ثم هسال لل ((  شو شن هقمم بب فممم مم هر فحهيمم أن لنئئا  سئئبق)) هر

لل خبره وأن مبتدأ أسنها ) على) (( سالم أعرب المؤلف ) علئئى) (( قممو
أحئئد وهئئذا رحيئئم رب مئئن بئئالقول سئئلم أي الخئئافض بنئئزع منصوب أسنه

مبتئئدأ ) خئئبر) (( سالم يكئئون أن فيجئئوز ، الكريمئئة اليئئة فئئي الوجئئوه
سه:  تعئئالى اللئئه قال كما سلم الجنة يعني سلم هي أي محذوف لل هوال  ))
سعوا شد هلى هي فر فإ فم هدا لسال اا ويجئئوز]^25)[يوسنس:) ال الخئئبر يكئئون أن أيضئئ

عئئز الله من واقع الله من بالقول سلم ) أي) رحهيم رب (( من:  قوله
اا بعضها ينافي ل الوجوه وهذه وجل المعنئئى فئئإن المعنئئى حيئئث من بعض
يئئا عليكم : سلم ويقول بالقول عليهم يسلم تعالى الله أن وهو واحد كله
يطلق العربية اللغة في ) الرب) رحهيم رب (( من:  وقوله ، الجنة أهل
المعنئئى كهئئذا وهئئو وجئئل عز العالمين رب على فيطلق معاسني عدة على

ويطلئئق المئئدبر المالئئك الخالق هو فالرب والتدبير والملك الخلق يشمل
قوله ومثل البيت صاحب أي البيت : رب قولهم مثل الصاحب على الرب
فئئيوحممذاؤه ا)  سممق اؤه ا ( معه ا:  اللقطة في والسلم الصلة عليه

تخممزن  وحممذاؤه ا سممق اؤه ا ( معه ا البئئل ضئئالة الضالة في  الضالة
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(( مممن:  وقئئوله صاحبها ) أيربه ا يجده ا حتى الشجر وتأكل الم اء
الئئرب هئئو تعالى فالله وجل عز الله يعني الول المعنى به ) المراد) رب
ذاتيئئة صئئفة وهي الرحمة ) من) (( رحهيم و المدبر المالك الخالق يعني

الى سئبحاسنه اللئه يزل لم اا يئزال ول وتع تتجئدد أفرادهئا لكئن بهئا متصئف
المرحئئوم أن ومعلئئوم يشئئاء مئئن يرحئئم وجئئل عز فالله المرحوم باعتبار
يزل لم الله فإن المعنى أصل أما تتجدد المرحوم لهذا الله فرحمة يتجدد

اا يزال ول الرحمئئة يفسئئرون السئئلف وهئئم أهل السنة والجماعئئة ، رحيم
اى بالحسان إما الرحمة يفسرون التحريف وأهل وجل عز بالله يليق بمعن

للحسان مريد أو محسن أي رحيم : معنى فيقولون الحسان بإرادة وإما
على تدل الرحمة فإن بالرحمة يتصف أن يمكن ل الله : لن قالوا ؟ لماذا

وفسئئروها وتعئئالى سبحاسنه بالله يليق ل وهذا واللين الرقة وعلى الضعف
اللئئه عئئن منفصئئل الحسان لن بالحسان أو الرادة يثبتون لسنهم بالرادة

يلئئزم كئئان إن والرحمئئة ، تحريئئف هئئذا أن شئئك ول مخلوق فهو وجل عز
الخئئالق رحمئئة باعتبئئار أما المخلوق رحمة باعتبار فهذا واللين الرقة منها
والليئئن الرقئئة منهئئا للئئه يكون أن سنمنع أسننا على المعنى هذا منها يلزم فل

من ذلك ينقص ول رحمة فيه يكون الشجاع القوي الملك سنجد لسننا ؟ لماذا
اا وسلطاسنه قوته ال سلمنا لو لكن شيئ فإسنمئئا والليئئن الرقة تستلزم أسنها جد
  المخلوق رحمة باعتبار ذلك

لل (( سالم عليكئئم سئئلم لهئئم يقئئول أي ) بهئئم) رحهيممم رب مممن قو
سزوا:  ويقول هت ا شم هوا هم ((  شو ههي شل ههمم ا ا ذي هن هأ سمممو فر شج سم شل " : " ويقئئول  قئئوله)) ا
هئئو وجل عز الله يكون فقد سنظر ذلك في الجزم وفي وجل عز الله يعني
اا القائل يكون وقد امتازوا للمجرمين يقول الذي المهم ، الملئكة من ملك

أولئئى لكان ويقال المؤلف قال لو ولهذا اليوم امتازوا للمجرمين يقال أسنه
ن سنئص إلئى يعنئي توقيئف إلئى يحتئاج اللئه هئو القائئل بأن الجزم لن م

سزوا(( :  يقئئول الشئئارع هتمم ا شم هم هوا شو ههيمم شل ههمم ا ا ذي هن هأ سمممو فر شج سم شل  المئئراد)) ا
(( أيهمم ا الئئذكري للعهئئد فيئئه هنئئا فئئأل القيامئئة ) يئئوم) (( الهيممومبئئئ

عنممد المممؤمنهين عممن اُفنفمردوا أي: "  المؤلئئف ) قئئال) المجرمون
أيهمم ا (( امتمم ازوا:  القيامئئة يئئوم يقئئال " يعنئئي بهممم اختالهطهممم
المجرمين طريق لن عنهم اسنفردوا المؤمنين عن ) تميزوا) المجرمون

النئئار إلئئى طريقهم وهؤلء الجنة إلى طريقهم فالبرار البرار طريق غير
هم:  تعالى الله قال كما شو هي سر ((  سش شح هن هُفن فقهي لت سم شل هلى ا فن فإ هممم شح لر لدا ال شفمم * هو

سق سسو هُفن هن هو فمهي فر شج سم شل هلى ا هم فإ لن هه لدا هج شر هؤلء فيمتاز]^76:86)[مريم) فو
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رأيئئت إذا لسنئئك والهاسنئئة التوبيئئخ سئئبيل علئئى هئئذا لهئئم يقئئال هئئؤلء عن
اا ال تقول مجتمع من هذا في صار ابتعدوا امتازوا الفلسنية الطائفة : أيها مث
هئئو ) مئئن) المجرمممون (( أيه ا:  وقئئوله ظاهر هو ما وإهاسنتهم إذللهم
أيهئئا أي والثئئم الئئذسنب هئئو والجئئرام ، الجئئرام فاعئئل المجرم ؟ المجرم

:  قال ثم ، المطيعين المؤمنين عن امتازوا الثمون المذسنبون
شم  هل هأ شد ((  هه شع شم هأ سك شهي هل هي ا(( ) آمركم) فإ فن ي   هم هب هد (( رسلي لسان ) على) آ

شن سدوا ل هأ سب شع هن هت هط ا شهي لش  تطيعوه ) ل) ال
سه(( لُفن فإ شم   سك نو هل سد من هع فبهي فن ، العداوة  بين)) سم هأ هو فُفن ي ((  سدو سب شع ) وحدوسني) ا

هذا(( وأطيعون هه مط   هرا ) طريق) فص
مم((  فقهي هت شس سم هنئئا ) السئئتفهام) آدم بن ي ي ا إلهيكم أعهد (( ألم ) ،)  

فالستفهام النفي على يدل ما الستفهام بعد وقع إذا أسنه والغالب للتقرير
أعهممد (( ألم للتقريئئر ) هئئذا) صدرك لك ُفنشرح (( ألم مثل للتقرير
، ) للتقرير) منكم رسل يأتكم (( ألم ، ) للتقرير) آدم بن ي ي ا إلهيكم

بممأحكم اللممه ( ألهيممس ) للتقريئئر) عبممده بكمم اف اللممه (( ألهيممس
أداة بعئئد النفئئي علئئى يئئدل مئئا جئئاء كلمئئا وهكئئذا ) للتقريئئر) الح اكمهين
اا يكون الستفهام فإن الستفهام تقريئئر هنئئا طيئئب للتقريئئر ؟ ليئئش غالب

إلئئى القرآن غير في يحول أن يصح ولهذا إلينا عهد أسنه وجل عز الله يقرر
بهئئذا المئئراد : مئئا قائئئل قئئال فئئإذا ، إليكئئم عهدت : قد فيقال ماض فعل

اا المر هذا الله يقرر يعني التوبيخ به المراد ؟ التقرير وإقامئئة لهئئم توبيخئئ
 ، الشيطان يعبدوا أل إليهم عهد الله أن عليهم للحجة

آمركئئم ألئئم " يعنئئي المر بأُفنه: "  المؤلف فسره الشيء إلى والعهد 
للعهئئد متضئئمن كئئأسنه إليئئه العهئئد لن المئئر مئن أبلئئغ الحقيقئئة في ولكنه

سنعبد وأل إياه إل سنعبد أل الميثاق علينا أخذ قد الله فإن كذلك وهو والميثاق
عدو لسنه الشيطان

كئئان وإن والسنئئثى الذكر تشمل هذه آدم ) بني) آدم بن ي (( ي ا:  وقوله 
كان إذا لكن للذكور الصل في يقال والبنون للذكر الصل في يقال البن
الفقهئئاء إن حئئتى والسنئئثى الئئذكر يشئئمل فئئإسنه الجنس أو القبيلة به مرادا

إذا لكئئن وإسناثهم ذكورهم شمل تميم بني على وقف إذا قالوا الله رحمهم
؟ بمئئن يختئئص فئئإسنه قبيلئئة هئئو مئئا النئئاس من واحد فلن بني على وقف

الئئذكور فيشئئمل القبائئئل لكل شامل بل قبيلة هنا آدم فبنوا فقط بالذكور
هنئئا العبئئادة المؤلئئف ) فسر) الشهيط ان تعبدوا (( أل:  وقوله والسناث
اللئئه قئئال كمئئا العبئئادة مئئن سنوع الله محارم في الغير طاعة لن بالطاعة
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سذوا:  تعئئالى هخمم لت شم (( ا سه هر هبمم ا شح شم هأ سه هُفن هبمم ا شه سر لبمم ا هو هب ا شر أ
شن ه فن فممم فه سدو للمم ال

هح فسهي هم شل هن هوا شب هم ا هي شر هم ا هم سروا هو فم لل سأ سدوا فإ سب شع ههي لهمم ا فل هل لدا فإ فحمم )[التوبئئة:) هوا
اا سنعبد ل]^31 لسئئنا إسنئئا الله رسول : " يا عدي بن حاتم قال ، كثيرة أرباب

( ألهيس:  قئئال ، لهئئم سنسئئجد أو سنركئئع أو سنصئئلي لسئئنا " يعنئئي سنعبئئدهم
اللممه أحممل ممم ا ويحرمممون ، فتحلمموُفنه اللممه حممرم ممم ا يحلممون

الحئئديث وهذا  ،) عب ادتهم ( فتلك:  " قال : " سنعم  قال) فتحرموُفنه
اا كان وإن فئئي اللئئه غيئئر طاعئئة أن الحقيقئئة هو هذا أن الواقع لكن ضعيف

ن سنئوع اللئه أمئر مخالفة التئذلل هئي الصئل فئي العبئادة لن العبئادة م
وخضوع تذلل المر وطاعة والخضوع

الشئئيطان المئئراد أو الجنس بذلك المراد ) هل) (( الشهيط ان:  وقوله 
وشياطين السنس شياطين فيشمل الجنس به المراد أن الظاهر ؟ المعين

اا فللسنس شياطين للجن أن فكما الجن السنئئس مئئن يوجئئد شئئياطين أيضئئ
والحسئئان الئئبر عئئن وينهئئوسنهم والعئئدوان بئئالثم الناس يأمرون شياطين

العئئداوة ) بيئئن) مبهين عدو لكم إُفنه الشهيط ان تعبدوا (( أل:  وقوله
أحئئد كئئل أو إسنسئئان ) كئئل) ممبهين عدو (( لكم الشيطان ) أي) (( إُفنه
وعلئئى يشئئعر لئئم أم بئذلك شئئعر لئك عئئدو فهئئو الله أمر بمخالفة يأمرك
عممدو لكم (( إُفنه:  قال ، شيطان كل يقود الذي الول الشيطان رأسهم

ضئئده فالعدو بك ويعتني ويحوطك يتولك من والولي الولي ضد ) العدو)
: ) قال) (( مبهين:  وقوله الشر لك يريد وإسنما الخير لك يريد ل الذي هو
أبئئان مئئن لسنئئه سنقئئول ؟ ) بئئبين) (( مبهين فسئئر " كيف العداوة بهين" 

فهئئي أظهئئر بمعنى كاسنت فإن ظهر بمعنى وتأتي أظهر بمعنى تأتي وأبان
مئئن إسنهئئا سنقئئول أن يمكئئن ول لزمئئة فهئئي ظهر بمعنى كاسنت وإن متعدية

) إذا) (( مبهين:  سنقئئول فهنئئا السئئياق مئئن بقرينئئة إل اللزم أو المتعدي
مئئن ول اللزم مئئن صئئارت العئئداوة بيئئن المؤلئئف بئئه فسئئر بما فسرسناها
وسنقئئول المتعئئدي مئئن سنجعلهئئا أن يمكئئن أسنئئه مئئع اللزم مئئن ؟ المتعئئدي
أبئئان لو إذ ضعيف هذا لكن بالشر يأمرك لسنه للعداوة ) مظهر) (( مبهين

(( فدلهم ا:  تعئئالى قئئال كمئئا النئئاس يغئئر وإسنمئئا أحئئد تبعئئه ما عداوته
اا ) طيئئب) بغرور أبئئان مئئن اللزم بئئاب مئئن ) هنئئا) (( مبهين سنجعئئل إذ
  ظهر بمعنى

وأن الشئئيطان تعبئئدوا ) ل) مسممتقهيم صراط هذا اعبدوُفن ي (( وأن
(( أن) ) اعبدون (( وأن التوحيد حقيقة وهو واثبات سنفي هذا اعبدوسني

معنئئى ) متضئئمنة) (( أعهد لن مفسرة تكون أن ويصح مصدرية ) هنا)
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تفسئيرية صارت حروفه دون القول معنى يتضمن ما أن سبق وإذا القول
(( أن حال كل ) على) الفلك اصنع أن (( وأوحهين ا:  تعالى قوله مثل

  بالطاعة لي تذللوا أي وحده سنعبده أن إلينا عهد الله ) أن) اعبدوُفن ي
فالعبئئادة صئئحيح معنئئى " وهئئذا وأهطهيعون وحدوُفن ي: "  قال والمؤلف

سنهيه واجتناب أمره بامتثال له والتذلل بالطاعة وجل عز الله توحيد
راط (( همذا  عبئئادة تئئرك إليئئه ) المشئئار) (( همذا) ) مسمتقهيم ص

) الصئئراط) مسممتقهيم (( صممراط بالعبادة تعالى الله وإفراد الشيطان
اا الطريق مطلق ليس أسنه الصحيح ولكن بالطريق المؤلف فسره صئئراط

مئئن أو الصرط من مأخوذ لن المتساوي الواسع الطريق هو الصراط بل
الطريئئق يكئئون ول بسئئرعة الشئئيء ابتلع هئئو سنعلئئم كمئئا والذرط الذرط
اا اا كان إذا إل سرعة ذا طريق ال وكان واسع (( مسممتقهيم:  قوله وأما سه

اا وتشمل السير اعتدال تشمل والستقامة له وصف ) فهذا) اسنبساط أيض
اا يذهب الطريق أن قدر فإذا الرض ال يمين : إسنئئه سنقئئول أن يصئئح لم وشما

بعضئئه لن بمستقيم فليس ومنخفضات مرتفعات فيه كان وإذا ، مستقيم
لل أن معناه فالستقامة سنازل وبعضه مرتفع اا السنحرف من خا ال يمين وشما
لل :  وقوله واسنخفاضه ارتفاعه في الختلف من وخا

سئئبحاسنه واللئئه وجئئل عئئز اللئئه إلئئى ؟ مئئن ) إلئئى) مستقهيم (( صراط
فقئال خلقئه إلئى الصئراط وأضئئاف سنفسئه إلئى الصئراط أضاف وتعالى
* المسممتقهيم الصممراط (( اهدُفن ا:  الفاتحة سورة في وتعالى سبحاسنه
اللئئه أسنعم الذين إلى الصراط ) فأضاف) علهيهم أُفنعمت الذين صراط
هك ((:  وقال عليهم لُفن فإ فدي هو شه هت هلى هل مط فإ هرا مم فص فقهي هت شس فط* سم هرا فص فه   للمم ال
فذي لل سه ا فت ففمم ي هممم ا هلمم هوا هم لسمم هممم ا ال فض ففمم ي هو شر ل

ه 52:5)[الشئئورى) ا
سه((]^3 هلمم فت ففمم ي هممم ا   هوا هم لسمم هممم ا ال فض ففمم ي هو شر ل

ه ؟ والرض  أو)) ا
: سنقئئول ؟ الضئئافتين بيئئن سنجمئئع فكيئئف ، ) سنعئئم) الرض فمم ي (( وم ا
، لئئه السئئالكون هم لسنهم عليهم الله أسنعم الذين إلى الصراط الله أضاف

موصئئل وهئئو لعبئئاده وضئئعه الذي هو لسنه سنفسه إلى وأضافه سالكوه هم
إلئئى الموصئئل أي ؟ مكئئة طريئئق معنى ما مكة طريق هذا تقول كما إليه
، لهئئم وشئئقه للناس وضعه الذي هو كان إذا فلن طريق هذا وتقول مكة

الئئذين إلئئى الصئئراط إضافة حال كل على عليه ومشى سلكه الذي هو أو
هئئو ؟ إيئئش لسنه الله إلى الصراط إضافة ، سالكوه لسنهم عليهم الله أسنعم
 وجل عز الله إلى موصل الصراط أي وهو لهم وسنه لعباده وضعه الذي
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شد* مستقهيم صراط هذا اعبدوُفن ي (( وأن  هق هل هو لل   هض شم هأ سك شن لال فم فب فج
لرا فثهي شم هك هل هف سُفنوا هأ سكو هن هت سلو فق شع بثلث مؤكئئدة الجملة ) هذه) (( ولقد )) هت

 ؟ المنان عبد هي ما مؤكدات
: الواو الطالب
 ؟ الواو وين ، وبالواو ؟ : إيش الشيخ

...:  الطالب
. وقد اللم سنعم ؟ : إيش الشيخ

...:  الطالب
هئئذه فتكئئون للقسئئم موطئئئة هئئذه اللم لن المقئئدر القسم ، : ل الشيخ
. الله هداية ، مؤكدات بثلث مؤكدة الجملة

...:  الطالب
 ؟ القسم أين ، : القسم الشيخ

...:  الطالب
يقسم : كيف قائل قال إذا طيب ، أضل لقد والله تقدير : أحسنت الشيخ

ذلئئك على الجواب في سنقول ؟ قسم بل القول الصادق وهو وجل عز الله
:  وجوه
القسئئم إلى ؟ إيش إلى يحتاج هام أمر هذا أن إلى : الشارة الول الوجه
. عليه أقسم ما أهميته لول لسنه عليه
اا أن العربيئئة اللغئئة أسئئاليب ومئئن العربيئئة باللغئئة سنئئزل القئئرآن : أن ثاسنيئئ

سنئئزل سنعلئئم كمئئا والقئئرآن عليه يقسم فإسنه وتحقيقه إثباته أريد إذا الشيء
. مبين عربي بلسان
اا كان إذا به المقسم : أن الثالث اا أي صريح بئئه القسئئام فئئإن بئئه مصرح

مثئئل الشئئيء ذلئك لعظمئئة إل بشيء يقسم ل الله فإن عظمته على يدل
ما أو آخره ) إلى) تاله ا إذا * والقمر وضح اه ا (( والشمس:  قوله
. سنعم به المقسم عظمة على يدل فإن به الله أقسم مما ذلك أشبه

...:  الطالب
. سنعم ، طريق عنده ، : سنعم الشيخ

 ... لسنافية...)) الشهيط ان تعبدوا أل((  تعالى : قوله الطالب
سناهيئئة ل أن أو بأن منصوب والفعل سنافية تكون أن يحتمل ؟ : كيف الشيخ

.
...:  الطالب
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شد:  قئئال ولهئئذا العمئئوم بئئه : المئئراد الشيخ هق هل هو لل ((  هضمم شم هأ سكمم شن لال فم فب فج
لرا فثهي  .)) هك

الشيطان يعبدوا  أل...:  الطالب
وأن الشئئيطان يعبئئدوا أل كله الخلق إلى عهد أسنه بين هو سنعم : أي الشيخ
ال منهم الشيطان أضل ولكن وحده يعبدوه اا جب الئئتي اليئئة فئئي كمئئا كثير
. سنعم عام فالخطاب ، فيها شرعنا

... يتزوجوا لم )) الذين وازواجهم وهم((  تعالى : قال الطالب
أزواج لهئئم يكئئون يتزوجوا لم الذين حتى أزواج لهم هم ، سنعم : أي الشيخ
. يتزوجن لم اللتي الدسنيا سنساء ومن العين الحور من الجنة

ازواجهم؟ ن: م الطالب
. العين : الحور الشيخ

...:  الطالب
ال ، أزواج لهم : الشابات الشيخ ل الئئدسنيا أهئئل مئئن النسئئاء أن الظئئاهر أو
النئئار أهئئل أكثر هن فالنساء النساء النار أهل أكثر لن الرجال على يزدن
يمكئئن فئئإسنه الرجئئال عدد على زاد الدسنيا أهل من النساء عدد أن قدر وإذا
إلئئى وصئئلت إذا حئئال كئئل علئئى ، أكئئثر أو زوجئئتين بين السنسان يجمع أن

. سنعم المستعان والله ظلم في ما الله شاء إن هناك
فئئي يخيئئرون الئئدسنيا سنسئئاء يعنئئي الدسنيا أزواج يخيرون إسنهم : قيل الطالب
. الجنة أهل  في أزواجهم

يعنئئي بينهمئئا تخير فإسنها رجلين تزوجت قد المرأة كاسنت وإذا : هذا الشيخ
. عرفت بينهما تخير معهما الجنة ودخلت رجلين تزوجت إذا

طلقت؟ لو:  الطالب
تختئئار أسنهئئا والسئئلم الصلة عليه النبي أخبر وقد طلقت لو : حتى الشيخ

اا أحسنهما . خلق
الصور... في النفخ...:  الطالب
همم ا:  آخئئرى آية في قال الله لن ، سنعم ، سنعم... : سنعم الشيخ لُفن فإ هف ه ي ((  فهم
مة هر شج مة هز هد فح ل والزجر]^12:13)[النازعات)  ب الس اهرة هم * فإذا هوا
... النفخ ، النفخ من يكون

...:  الطالب
. بأن منصوب يكون : ل الشيخ

...:  الطالب
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جعلناهئئا ) وإن) (( أنبئئ منصئئوب فهئئو سنافية ل جعلنا إن سنعم : أي الشيخ
. سنعم بها مجزوم فهو سناهية

...:  الطالب
) فئئإذا) المجرمممون أيهم ا الهيموم (( امت ازوا يقال ربما ، : سنعم الشيخ
) .) آدم بن ي ي ا إلهيكم أعهد (( ألم:  لهم الله قال امتازوا

...:  الطالب
اللئئه قول من أسنها احتمال فيه ، به سنجزم ما لكن احتمال فيه : سنعم الشيخ

أسنهئا احتمئال ) وفيه) المجرمون أيه ا (( امت ازوا:  لهم يقول الله أن ،
مئا علئى يئدل ممئا وهئئذا خوطبوا امتازوا فإذا الملئكة من ملك قول من

) أسنئئه) آدم بنمم ي يمم ا إلهيكم أعهد (( ألم:  قوله أن خالد ال خ إليه ذهب
للال منكم أضل (( ولقد:  قوله لكن بالكفار خاص لا جب لو ) لسنهم) كثهير
. كلهم أضلهم قد لكان الكفار هم كاسنوا

...:  الطالب
إلئئى يحتئئاج الجئئزم لكئئن فئئاهم ، فيئئك الله بارك فاهم ، فاهم : أسنا الشيخ
.   توقيف
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